
Szanowni Państwo,

niestety  ze  względu  na  radykalny  wzrost  kosztów  materiałowych  jak  i  energetycznych  oraz
podążając za wzrostami cen, które dostajemy od naszych dostawców zmuszeni jesteśmy do zmiany
cen naszych produktów wraz z dniem 02.05.2022 roku. Walczymy z każdym dostawcą, ale jedyne
co dostajemy to podwyżki natychmiastowe, bez karencji czasowej i bez możliwości zatowarowania
obowiązujące  wszystkie  dostawy  ,,od  dnia''  niezależnie  od  daty  zamówienia  czy  otrzymanych
uprzednio potwierdzeń.

Podnosimy  ceny  tylko  tam  gdzie  jest  to  konieczne  i  dlatego  nie  stosujemy  jednej  stawki
procentowej podwyżki na wszystkie produkty. Proponowana przez nas zmiana cen jest po prostu
konieczna.

Jednocześnie  w  związku  z  brakiem  dostępności  wielu  produktów  w  "starych"  cenach,  w
szczególności pomp obiegowych zarówno z firmy WILO jak i  Grundfos jesteśmy zmuszeni do
ograniczenia ewentualnych Państwa zamówień do ilości z tego samego okresu z 2021 roku. W
przypadku  zestawów i  grup  pompowych  z  pompami  zamówienia  ograniczać  będą  nasze  stany
magazynowe pomp obiegowych (niestety nie z naszej winy ale bardzo skromnych). 

Z  powodu  ograniczeń  ilościowych,  które  wprowadziło  obu  producentów  pomp  oraz
powtarzającymi  się  problemami  z  terminowymi  dostawami  potwierdzonych  zamówień
postanowiliśmy  wprowadzić  do  oferty  trzecią  markę  pomp  z  firmy  DAB. Firma  DAB  jest
sprawdzonym włoskim producentem pomp wchodzącym w skład koncernu Grundfos i gwarantuje
nam wysoką jakość oferowanej pompy. Oczywiście dzisiaj w tym "szalonym" okresie nie mamy
żadnej gwarancji dostaw w późniejszym okresie roku, ale staramy się zrobić wszystko żeby mieć co
Państwu  oferować.  Pompy DAB już  w  tej  chwili  znajdują  się  na  magazynie,  dostępne są  we
wszystkich oferowanych systemach grup pompowych i pozwolą z pewnością na płynną realizację
zamówień.

Ponadto nie spoczywając na laurach do oferty wprowadzamy nowości takie jak:

- nowy rodzaj zaworów kulowych z filtrem Easyflux w średnicach 1/2" - 1 1/4", dostępne również
w wersji z wkładem magnetycznym,

-  rozdzielacze do ogrzewania podłogowego CM-NTRot026 -  z  rotametrami o przepływie 0-2,6
l/min,

- reduktory ciśnienia w wersjach z gwintem wewnętrznym PRF oraz gwintem zewnętrznym PRM w
średnicach 1/2" - 3",



- filtry samooczyszczające do wody FSV w średnicach 1/2" - 2",

- odpowietrzniki automatyczne Compact, 

- wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu klientów do oferty stałej dodane zostały grupy pompowe
do systemów kołnierzowych z możliwością zabudowy pomp o mniejszych średnicach.

Poza  powyższymi produktami  w III  kwartale  roku pojawi  się  również  kilka  nowości,  które  ze
względu na trwające prace projektowe i badawcze przedstawiamy w formie skrótowej bez cen:

- separator powietrza PFM20 - idealny do kotłów wiszących,

- sprzęgła hydrauliczne z możliwością zamontowania w nich grzałki elektrycznej,

- przepływowy rurowy podgrzewacz wody,

- filtroodmulniki magnetyczne - gwintowane w średnicach DN 25 - 50,

- magnetyczne separatory powietrza - kołnierzowe, gwintowane w średnicach DN 50 - 125,

- wsporniki do pomp ciepła i klimatyzatorów,

- grupy z płytowym wymiennikiem,

- rozdzielacze rurowe (blokowe) - stalowe w średnicach DN 20-40, 

Większość z nowości pokażemy na targach INSTALACJE w Poznaniu, które odbędą się w dniach
25-27 kwietnia 2022, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Znajdą nas Państwo na stoisku nr
79 w pawilonie 5.

Z wyrazami szacunku,

Z wyrazami szacunku,

  


